
Draadloze bediening van 

rolluiken 

Motoren en bedieningen
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Gemak door afstandsbediening  
Geen optrekband meer nodig om handmatig elk rolluik te openen of sluiten. De ingebouwde 
Somfy motor in het rolluik neemt dit karwei van u over. Met een druk op de knop bedient u elk 
rolluik individueel of groepsgewijs naar elke gewenste positie. U zult daardoor uw rolluiken veel 
vaker gebruiken, er meer van genieten en uw investering zal meer rendement opleveren.

Haal meer uit uw rolluiken 
met Somfy!

Rolluiken voorkomen hinderlijke 

zonlichtreflecties in huis, beschermen 

u tegen ongewenste inkijk en 

inbrekers en beschikken over 

uitstekende zonwerende en isolerende 

eigenschappen. Ook beschermen zij uw 

interieur tegen de invloed van zonlicht 

op meubels en planten. Wanneer u 

bij aanschaf van rolluiken kiest voor 

de producten van Somfy, kunt u uw 

rolluiken voortaan vanuit uw stoel of 

van waar dan ook vandaan bedienen.

Somfy biedt mogelijkheden voor het motoriseren van alle typen en merken rolluiken.

Geïntegreerd 
rolluik in de spouwmuur

Voorzet rolluik Combinatie 
rolluik op het raam



Detectie van obstakels
Als er een obstakel wordt gedetecteerd, stopt de 
motoraandrijving direct om het rolluik en de motor 
te beschermen.   

Automatische instelling
De instellingen worden automatisch vastgelegd, 
om u ervan te verzekeren dat het luik steeds volle-
dig wordt opgerold en weer perfect wordt gesloten. 

Beschermd tegen bevriezing
Stopt automatisch als de lamellen vastzitten door 
bevriezing.

Inbraak-preventief
In gesloten toestand is het rolluik bestand tegen 
pogingen om het van buitenaf te openen.

 io afstandsbedieningen

Telis 4 RTS
afstandsbediening

Somfy buismotor

Draadloos
Keuze voor io-homecontrol® of RTS?
De draadloze besturing van rolluiken 
wordt technisch mogelijk gemaakt 
door radiotechnologie. Dit geeft vrijheid 
van bedienen, is betrouwbaar, en 
signalen gaan dwars door twee beton-
nen muren. Somfy biedt u twee keuzes:  
io-homecontrol® of RTS.

De Somfy motor in het rolluik  
De radiogestuurde motor van Somfy wordt aangesloten op de 230V voeding 
en is volledig geïntegreerd in de oprolbuis van het rolluik. Deze doet veilig en 
betrouwbaar zijn werk onder alle voorkomende omstandigheden want de 
motor is daar uitvoerig op getest. Somfy heeft een breed assortiment motoren. 

Al naar gelang de toepassing, afmeting van het product en uw wens zal de 
Somfy dealer u het juiste type motor aanbevelen. Enkele uitgangspunten:

n  Gaat het om 1 of meedere rolluiken?
n  Is er de wens om nog andere producten op het systeem aan te sluiten?
n   De afmeting van elk rolluik om zodoende de benodigde kracht per 

rolluik te kunnen berekenen
n  Welke bedieningsvorm(en) kiest u?
n  Wenst u nog meer comfort door sensoren?
n  Heeft u de wens om ook te kunnen bedienen via internet?

Eigen Somfy techniek 
 

RTS wordt al jaren toegepast in rolluiken, 
buitenzonwering en garagedeuren. 

RTS geeft geen terugmelding en er zijn enkele 
beperkingen bij gebruik met TaHoma®

io-homecontrol® is klaar voor de toekomst
 
In nauwe samenwerking met andere fabrikanten heeft Somfy de radiortechnologie io-home-

controle® toegepast binnen haar eigen productlijn motoren en besturingen voor zonwering, rolluiken, 
garagedeuren en alarmsystemen. De voordelen van io-homecontrol® zijn:

n terugmelding, visueel of hoorbaar via een geschikte afstandbediening, 

n koppelbaar met merken als bijvoorbeeld Velux,

n zeer veilig in gebruik door de unieke code encryptie. 



Draadloze wandschakelaar Smoove 
Voor lokale bediening van een rolluik
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Silver Shine Black ShinePure Shine

Pure Silver Mat Amber

Uitneembaar 
schakelgedeelte

CherrySilver Black Bamboo Walnut

Bepaal zelf uw stijl 

Het schakelgedeelte en de los verkrijgbare 
omlijsting zijn onderling uitwisselbaar. Er 
bestaat ook een uitvoering voor 2 zenders.

U bepaalt zelf de gewenste kleurcombinatie. 

Er zijn ook mogelijkheden voor integratie 
met schakelmateriaal van derden zoals 
Jung en Gira. Vraag naar de mogelijkheden.

De Smoove serie draadloze wandschakelaars met touch-bediening is 

leverbaar in diverse typen en kleurafwerkingen. Ideaal wanneer u per 

kamer individueel uw rolluiken of andere producten wilt bedienen. 

Smoove is overal gemakkelijk plaatsbaar want er is geen bedrading nodig.
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Mogelijke bedieningsoplossingen
U kiest voor io-homecontrol® of RTS
> VOOR LOKALE BEDIENING VAN ROLLUIKEN io-Homecontrol® RTS

> VOOR INDIVIDUELE BEDIENING VAN MEERDERE ROLLUIKEN 

> OM ROLLUIKEN VIA TIJDSINSTELLINGEN AAN TE STUREN

> AUTOMATISCHE STURING VIA EEN DRAADLOZE LICHTSENSOR, INCLUSIEF BIJBEHORENDE AFSTANDSBEDIENING 

> VOLLEDIGE DRAADLOZE BEDIENING VANUIT HUIS OF WAAR OOK TER WERELD MET EEN SMARTPHONE, TABLET OF PC

Smoove
Draadloze tiptoets wandbediening
n  Omhoog, omlaag en stop
n  Leverbaar in diverse kleurafwerkingen

Situo io of Telis 1 RTS
Afstandsbediening met druktoetsen
n  Omhoog, omlaag en stop
n  Leverbaar in 4 kleuren

Nina io
Afstandsbediening met met touch screen om tot max. 
60 producten te bedienen.

Situo 5 io of Telis 4 RTS
5-kanaals afstandsbediening om tot 5 producten indivi-
dueel te kunnen bedienen.
n  Leverbaar in 4 kleuren 

KeyGo
Kleine 4-kanaals afstandsbediening met 
stevige ring voor aan de sleutelbos.  In io en RTS.

Telis 16 RTS
Afstandsbediening om tot 16 producten individueel te 
kunnen bedienen. Voorzien van groot instelbaar display. 
n  Leverbaar in 2 kleuren.

Impresario Chronis io
Scenario bediening om tot 16 tijdscenario’s te 
creëren en tot 40 producten te bedienen. 
n  Maximaal 4 sturingen per dag
n  Leverbaar in 3 kleuren

Chronis 6 RTS
Afstandsbediening voor 6 groepen met 
tijdklokfunctie. 
n  Maximaal 6 sturingen per dag
n  Voorzien van groot instelbaar diplay

Easy Sun io of Telis 4 Soliris RTS
Afstandsbediening om de Sunis zonsensor licht-
gevoeligheid in te stellen of uit te zetten.
n  Leverbaar in meerdere kleuren

Sunis Wirefree
Zonsensor stuurt op basis van lichtmeting de 
rolluiken automatisch omhoog of omlaag.
n  Stroomvoorziening door batterij (io) of 
   geïntegreerde zonnecel (RTS)

Somfy Smart Home
De sensatie van Somfy huisautomatisering! 
Koppelbaar met io-homecontrol® en RTS producten. 
Somfy Smart Home bestaat uit de TaHoma® box en 
de interface besturing via internet. Te bedienen via de 
Somfy app op uw smartphone of tablet. 
 
Voor meer informatie: zie bladzijde 6.

Smoove 1 io

Impresario 
Chronis io

Sunis Wirefree io Sunis Wirefree io

Telis 
Chronis RTS

Nina io Situo 5 io KeyGo io Telis 16 RTS KeyGo RTS

Smoove  1 RTS

Easy Sun io Telis 4 Soliris RTS

Situo io Telis 1 RTS

devicesroom

S
M

A
R

T
A

G
E

N
D

A
S

C
E

N
A

R
IO

S

Smoke detectorTemperature
sensor

Heating

Lighting

Roller shutter 2Roller shutter 1Group

Screen Roof window

Swinging shutter

Door lock

Ext venetian
blind

Alarm
ON-ABC

OpeningBrightness
sensor

Telis 4 RTS



Technologie is niet meer weg te denken 

uit ons dagelijks leven - het comfort 

van klimaatregeling in de auto, mobiel 

internet, interactieve televisie, het past 

allemaal in ons leefpatroon. En dat geldt 

ook voor huisautomatisering. Somfy 

heeft hiervoor een gebruiksvriendelijk 

concept ontwikkeld: Somfy Smart 

Home. Dit maakt het mogelijk producten 

als zonwering, rolluiken, verwarming, 

verlichting en beveiliging waar u ook 

bent te bedienen en automatisch te 

laten reageren op omstandigheden of 

zelfgekozen instellingen. 
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Comfort, veiligheid en vrijheid!

Somfy Smart Home 

Uw hele huis onder 
controle. Waar 
u ook bent!

Somfy Smart Home betekent:
n Comfort door bedieningsgemak 
 van vele producten in huis. 
n Veiligheid wanneer u afwezig bent ‘waakt’ 
 de Somfy Smart Home over uw woning.
n Vrijheid door draadloos bedienen, waar u 
 ook bent. Vrijheid door minimale bekabeling 
 en modulaire uitbreidingsmogelijkheden.
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Wanneer u thuis bent
n  Bedient u uw rolluiken en andere producten met uw PC of tablet.
n   Controleert u of alle rolluiken open of gesloten zijn via de TaHoma,  

zonder dat u het huis hoeft te doorlopen. 
n  Stelt u zelf scenario’s in met een druk op de knop.

Wanneer u niet thuis bent
n   Heeft u altijd een gerust gevoel want Somfy Smart Home doet nauwkeurig zijn werk. 
n   Kunt u op elk moment tussentijdse aanpassingen doen. Gewoon even de App 

openen op uw smartphone, naar de productgroep gaan (of specifiek product) en 
met een simpele vingerveeg stelt u deze opnieuw in naar elke gewenste positie.

Licht- en temperatuurmeting

De autonome zonsensor laat rolluiken 
op basis van lichtmeting automatisch 
omhoog of omlaag gaan. Uitbreidbaar met 
temperatuurmeting.

Scenario’s via tijdfunctie

Stel, u gaat een paar dagen van huis. Als 
u uw rolluiken automatiseert, zullen deze 
tijdens uw afwezigheid op ingestelde 
tijden openen en sluiten. In combinatie 
met verlichting wekt u de indruk dat u toch 
aanwezig bent.

Somfy Smart Home maakt het mogelijk uw woning  

ook op afstand te monitoren en besturen. Simpelweg 

door in te loggen via de App op uw smartphone, tablet  

of PC.  De TaHoma  voert bij u thuis alle gewenste  

commando’s uit, waar ter wereld u ook bent en op  

elk moment.

TaHoma® 

het hart van uw Smart Home

De Somfy TaHoma® wordt verbonden 
met de internet modem bij u thuis. 

Bedienen via smartphone, tablet en PC

Veiligheid

Comfort

devicesroom

S
M

A
R

T
A

G
E

N
D

A
S

C
E

N
A

R
IO

S

Smoke detectorTemperature
sensor

Heating

Lighting

Roller shutter 2Roller shutter 1Group

Screen Roof window

Swinging shutter

Door lock

Ext venetian
blind

Alarm
ON-ABC

OpeningBrightness
sensor



Somfy Nederland B.V.
Postbus 163
2130 AD Hoofddorp
Nederland
T +31 (0)23 56 25 051
info@somfy.nl
www.somfy.nl

NV Somfy SA (Belux)
Ikaroslaan 21
B-1930 Zaventem
België
T + 32 (0) 2 712 07 70
info@somfy.be
www.somfy.be

Over Somfy
Somfy is in 40 jaar uitgegroeid tot de marktleider van gemotoriseerde oplossingen en specialist in huisautomatisering voor in en rondom het huis. 

Somfy is erkend fabrikant van elektrische motoren, bedieningen en sensoren voor buitenzonwering, rolluiken, raamdecoratie, gordijnen, verwarming, 

tuinhekken, garagedeuren en verlichting voor huizen en gebouwen. Smart home van Somfy is huisautomatisering op z’n best: handmatig of 

automatisch bedienen van elektrische apparaten waar u ook bent. Wereldwijd is Somfy actief in 59 landen en hebben Somfy producten hun 

betrouwbaarheid bewezen bij miljoenen consumenten.

Somfy, garantie voor betrouwbaarheid
 n   Somfy producten voldoen aan alle Europese veiligheidsregels.

 n   Voordat Somfy producten bij u thuis worden geïnstalleerd, zijn deze eerst van tevoren uitgebreid getest.

 n   5 jaar productgarantie op alle motoren en besturingen van Somfy. 

Uitgebreid dealernetwerk
Somfy oplossingen worden uitsluitend geleverd via de betere vakhandel. Ga voor de adressen naar de dealerlocator op de Somfy website.

Uw lokale Somfy dealer:
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